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Sammanfattning av resultatet
I Medlemsdialogen ger deltagarna en övervägande positiv bild av lärar- 
yrket och lärarvardagen, trots att utmaningar verkligen inte saknas.  
De flesta lärare uttrycker att de trivs på jobbet och det vanligast före- 
kommande ordet för att beskriva läraryrket är glädje.

Medlemsdialogen visar tydligt vad som är lärarnas främsta drivkraft. När lärarna formule-
rar sig kring vad som engagerar i läraryrket är det tydliga svaret: mötet med varje barn och 
elev och att möjliggöra deras utveckling. 

I medlemsdialogen definierar lärarna och skolledarna samtidigt vad som krävs för att det 
utvecklande mötet med varje barn och elev ska kunna förverkligas. För att svara upp mot 
professionens drivkraft och ansvar finns en rad förutsättningar som måste uppfyllas.  
I medlemsdialogen är det påfallande samstämmigt mellan olika dialogformer och mellan 
frågor som möjliggör fritextsvar och de frågor som bygger på fasta svarsalternativ. Lärarna 
är överens om vad som krävs när det gäller skolans och läraryrkets utveckling. 

Det handlar om att ha kompetenta och engagerade kollegor som man får möjlighet att 
samarbeta med. Att undervisningen sker i en lugn och trygg miljö. Att det finns tillräck-
ligt med tid för planering, uppföljning och reflektion och förutsättningar att ge särskilt 
stöd till de barn och elever som behöver. 

Det handlar om ett tydligt och närvarande ledarskap och en möjlighet att som lärare få 
bidra till och ta del av en ständig utveckling i relation till skolan och lärarrollen. I bilden 
nedan illustreras hur dessa teman bildar förutsättningar för att förvekliga professionens 
självklara drivkraft.
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När medlemmarna får frågan vad man vill engagera sig i framöver hamnar forsk-
ning och pedagogisk utveckling och att möta och utbyta idéer med kollegor utanför 
arbetsplatsen i topp. När vi frågar vidare om i vilken form man vill utöva engagemanget 
framträder att forskning och pedagogisk utveckling i första hand är något lärarna ser 
behöver göras tillsammans med andra lärare och skolledare eller på egen hand. Att lösa 
konkreta problem på arbetsplatsen ses som något som i första hand görs tillsammans 
med kollegor utanför Lärarförbundets ram. För frågor som tydligast har Lärarförbundet 
som naturlig engagemangform anges lönefrågor. För arbetsbelastning och arbetsmiljö-
frågor anges både Lärarförbundet och kollegorna på arbetsplatsen som arenor  
för engagemang. 

Den främsta förutsättningen för ett eget engagemang i Lärarförbundet är tid. De 
viktigaste frågorna för Lärarförbundet att driva tycker medlemmarna är arbetsmiljö, 
arbetsbelastning och högre lön. 

Medlemmarna anger tydligt den egna yrkesstoltheten som det viktigaste medlet för att 
öka professionens inflytande. 

Lärarstudenterna   har svarat på frågan om vad man helst skulle vilja förändra i sin 
lärarutbildning och det är två svar som sticker ut framför de andra, ”Starkare koppling 
mellan teori och praktik” och ”mer undervisning om ledarskap och konflikthantering”. 
När det gäller studenternas bild av deras framtida yrke och vad som krävs för att varje 
barn och elev ska utmanas, utvecklas och lära är svaren på det hela taget väldigt lika de 
som de yrkesverksamma lärarna ger. 

Skolledarna   visar i sina svar på digital dialog 3 min många gemensamma nämnare 
med medlemskåren som helhet men lyfter bland annat fram en önskan om minskad 
administrativ arbetsbörda mer än andra medlemsgrupper samtidigt som förutsätt-
ningar att ge särskilt stöd och lagom stora barn- och elevgrupper inte är lika fram-
trädande.

Skolledarna understryker också särskilt betydelsen av lärare med rätt utbildning och ett 
gott ledarskap från rektorer och förskolechefer. När det gäller skolledarnas engagemang 
är det framförallt viljan att ta del av forskning som är relevant för det egna arbetet som 
sticker ut. 

Den främsta förutsättningen för ett eget engagemang i Lärarförbundet är tid.



5

Medlemsdialogen Rätt kurs
Lärarförbundet genomförde mellan 8 februari och 31 maj 2017 medlemsdi-
alogen Rätt kurs – för skolan och läraryrket. Syftet med medlemsdialogen 
var att fungera som en start på Lärarförbundets process mot att besluta 
om en uppdaterad vision och uppdrag vid kongressen i oktober 2018.  
Men också ett sätt att ge enkla och konkreta verktyg för en aktiv dialog  
med medlemmarna och därmed bidra till att bli en mer engagerande, 
medlemsnära och arbetsplatsnära organisation.

Medlemsdialogen genomfördes både med hjälp av digitala dialoger och fysiska dialog-
möten i avdelningar och på arbetsplatser. Totalt samlade medlemsdialogen över 36 000 
deltagare, de allra flesta medlemmar i Lärarförbundet. Det har varit möjligt att delta i 
medlemsdialogen mer än en gång vilket den del medlemmar har valt att göra. Medlems-
dialogen samlade lärare i alla skolformer, skolledare och lärarstudenter. Fler än 3 000 
studenter deltog i medlemsdialogen. Totalt investerade lärarna, lärarstudenterna och 
skolledarna omkring 400 000 minuter i skolans, professionens och Lärarförbundets 
framtid under vårens medlemsdialog. 

De här dialogformerna erbjöds:

Ett första översiktligt resultat med några bärande teman återkopplades redan i början 
av juni till de som deltagit i medlemsdialogen. Alla avdelningar med fler än 10 svarande 
i digital dialog 3 min har fått ett eget lokalt resultat. Medlemsdialogen fortsatte under 
hösten 2017 på temat Rätt kurs på varje arbetsplats med arbetsplatsmöten som syftade 
till att åstadkomma konkreta förändringar på arbetsplatsen.

3 minuter digital dialog

9 minuter digital dialog

30 minuter dialogmöte

90 minuter dialogmöte 3 minuter digital dialog
Lärarstudenter

90 minuter digitalmöte
Skolledare
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Om rapporten och metoderna  
i medlemsdialogen 
I medlemsdialogen användes både fysiska möten och digitala dialoger.  
I de digitala dialogerna använde vi oss både av frågor med fritextsvar och 
frågor med fasta flervalsalternativ. I dialogmötena har det varit fråga om 
uteslutande fritextsvar. 

Frågorna formulerades med ambitionen att vara så enkla, öppna, vardagsnära och fram-
åtsyftande som möjligt. Öppna frågor eftersträvades för att ge så stort möjligt utfallsrum 
som möjligt. Enkelheten och det vardagsnära anslaget var viktigt för att de skulle kännas 
relevanta och begripliga för de medlemmar som investerade sin tid. För att förenkla 
hanteringen och ge så stor frihet som möjlighet till de svarande har det vid flera av 
frågorna med fasta svarsalternativ varit möjligt att välja mer än ett av alternativen. 

För fritextsvaren, som innehåller en mycket stor mängd data, har vi tagit hjälp av Kantar 
Sifo för analysen. Kantar Sifo har redovisat svaren i form av vanligast förekommande kate-
gorier och illustrerat dessa med enskilda typiska citat för de allra vanligaste kategorierna. 

I texten nedan redovisar vi en handfull diagram och citat för att illustrera huvuddragen 
i analysen.

De flesta lärarna trivs på jobbet 
Trots en alltmer påtaglig lärarbrist, otillräckliga löner och för många  
administrativa uppgifter som stjäl tid från kärnuppdraget indikerar de 
flesta lärarna i medlemsdialogen att de trivs på jobbet. 

53 % svarar med emojis som är positiva medan bara 18 % svarar med emojis som är nega-
tiva. Drygt en fjärdedel svarar med en neutral emoji. Kanske är det så att meningsfull-
heten i det professionella uppdraget trumfar de utmaningar som möter lärarkåren. Med 
bättre förutsättningar kan läraryrket då verkligen bli det drömyrke Sverige så väl behöver.

53%
Positiv till  
mitt jobb

18%
Negativ till  
mitt jobb

25%
Neutral till  
mitt jobb
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Glädje är det ord som flest  
förknippar med sin yrkesroll 
På frågan vilka tre ord som är de första som du kommer att tänka på när 
du tänker på din yrkesroll är glädje det ord som flest lärare och skolledare 
anger. Det ligger i klar topp. 

Därefter följer en handfull ord som har ungefär lika hög förekomst: Lärande, givande, 
flexibilitet, stress och ledarskap. Det anknyter till resultatet att majoriteten av lärarna 
trivs på jobbet, trots ofta otillräckliga förutsättningar. Lusten till uppdraget, passionen 
att möta varje barn och elev tycks bära professionen, mitt i lärarbristen och trots förut-
sättningar som ofta fallerar. Att som lärare och skolledare agera och lyfta frågor är också 
en viktig komponent för att inflytandet ska öka. ”Engagerad i sakfrågor inom yrket”, 
”Våga säga ifrån”, ”Lyfta tankar med kollegor och ledning”.

Glädje
LÄRANDE

Givande Flexibil
itet

Stress
LEDARSKAP
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Möta varje barn och elev  
– professionens självklara drivkraft 
När lärarna formulerar sin drivkraft kring vad som engagerar i läraryrket 
är det tydliga svaret: 

Mötet med varje barn och elev och att möjliggöra deras utveckling. Det syns tydligast  
i en fråga med fritextsvar från dialogmöte 30 minuter som just handlar om vad i lärar- 
jobbet som engagerar mest. Nära 100 % av svaren, som alltså formulerats fritt, går att 
koppla till barnen, eleverna och deras utveckling. Ett typiskt citat låter så här: 

Men även i relation till frågan om vad man vill ha mer utrymme till i sin yrkesroll ryms 
många svar som anknyter till lärarnas möte med varje barn och elev. ”Tid till varje 
enskilt barn” och ”Mer utrymme att vara med eleverna.” är exempel på citat som ringar 
in lärarnas självklara drivkraft. 

Yrkesstoltheten – en nyckel till  
professionens inflytande 
Den egna yrkesstoltheten framträder i medlemsdialogen som det viktigaste 
som den enskilde läraren kan göra för att öka professionens inflytande. 

På en fritextfråga i dialogmöte 90 minuter svarar fyra av fem inom detta område med 
svar såsom ”Visa att du är trygg kunnig och stark i din roll”, ”Prata gott om skolan och 
om yrket”, ”Äga min profession”. 

På frågan om vad vi kan göra tillsammans i Lärarförbundet framtäder också att stärka 
yrkesrollen som det vanligaste svaret, vilket illustreras väl i följande citat:

»DET SOM ENGAGERAR MIG MEST ÄR 
ATT SE OCH VARA MED I BARNENS 
UTVECKLING.«
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Tid för planering, uppföljning  
och reflektion 
Vikten av mer tid för planering, uppföljning och reflektion återkommer som 
ett starkt tema i relation till flera olika frågor i medlemsdialogen, både i 
digital dialog 3 minuter och dialogmöte 30 minuter. 

Det nämns som det allra viktigaste i relation 
till frågan ”Vad skulle du helst vilja förändra i 
din arbetssituation”, men rankar högt även på 
frågorna ”Vad skulle du vilja ha mer utrymme 
till jämfört med idag för att utvecklas i din 
yrkesroll” och ”Vad tycker du är viktigast för  
att varje elev ska utmanas, utvecklas och lära”.  
I förhållande till i frisvaren på frågan om vad 
man vill ha mer utrymme till för att göra ett 
ännu bättre lärarjobb, som ställs i dialogmöte  
30 min, är det mest förekommande temat tid  
för mer planering och uppföljning. 

Hur viktig tid för planering, uppföljning och 
reflektion är för kärnuppdraget illustreras väl  
i detta citat.

»FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KUNNA UTÖVA 
MITT YRKE: PLANERING, REFLEKTIONSTID.«

»FÅ LÄRARE ATT KÄNNA YRKESSTOLTHET 
OCH ATT VI ANVÄNDER OSS AV VÅRT  
YRKESSPRÅK NÄR VI SAM-TALAR MED 
VARANDRA OCH I SAMHÄLLET.«
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VAD SKULLE DU HELST VILJA FÖRÄNDRA I DIN ARBETSSITUATION?

Jag vill ha mer tid för planering  
och uppföljning. 

Jag vill ha mindre barn-/ 
elevgrupper.

Jag vill ha färre elevgrupper.

Jag vill ha mindre omfattande 
administrativa arbetsuppgifter.

65%

53%

6%

41%

49%

11%

Jag vill ha mer resurser till  
särskilt stöd.

Jag vill ha färre undervisnings- 
timmar.

Jag vill ha bättre möjligheter till 
kollegialt samarbete.

Jag vill ha minskad arbets-
belastning.

Jag vill ha bättre tillgång till  
fungerande IT.

Jag vill ha bättre möjligheter till 
kompetensutveckling.

Jag vill ha fler behöriga kollegor.

Jag vill ha en bättre fungerande 
arbetsorganisation.

Jag vill ha färre möten som stjäl  
tid från undervisningen.

Jag vill ha ett bättre fungerande 
ledarskap.

Annat, nämligen

38%

37%

29%

32%

27%

28%

26%

28%

11%

För gymnasielärare lutar svaren snarare mot att värna kärnuppdraget genom att rensa 
bland administrativa arbetsuppgifter än om att avsätta mer tid för planering och upp- 
följning. Slutsatsen är dock snarlik: kärnuppdraget, undervisningen behöver ges  
tydligare fokus.

Lugn och trygg miljö
I relation till digital dialog 3 min och svaret på frågan ”Vad tycker du är  
viktigast för att varje elev ska utmanas, utvecklas och lära?” får en lugn  
och trygg miljö flest svar. 
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Som nummer två kommer lagom stora barn- och elevgrupper och som nummer tre 
resurser till särskilt stöd. Alla dessa är relaterade och de två sistnämnda är viktiga förut-
sättningar för att åstadkomma det lugn och den trygghet som främjar elevernas lärande. 
Förskollärare och fritidslärare skiljer ut sig genom att i större utsträckning betona 
behovet av mindre barn- och elevgrupper. Gymnasielärare anger i betydligt mindre 
utsträckning storleken på elevgrupperna utan för dem handlar det snarare om antalet 
grupper som den enskilde läraren har ansvar för.

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGAST FÖR ATT VARJE BARN/ELEV/STUDENT  
SKA UTMANAS,UTVECKLAS OCH LÄRA?

Lärare med rätt utbildning. 

Lagom stora barn- och  
elevgrupper.

Att lärare har mer tid till  
kärnuppdraget.

Resurser till särskilt stöd  
för de som har behov.

61%

73%

52%

70%

59%

44%

Ett gott ledarskap från  
rektor/förskolechef.

Bra utformade lokaler.

Samarbete mellan kollegor.

En lugn och trygg miljö.

Möjlighet till planering, utveckling 
och uppföljning.

Bra läromedel, arbetsmaterial  
och digitala verktyg.

Annat, nämligen

52%

76%

66%

41%

5%

Kompetenta och engagerade kollegor 
som får möjlighet att samarbeta 
Väldigt många anser också att närvarande och engagerade lärare med 
rätt utbildning är viktigt för att varje elev ska utmanas, utvecklas och lära. 
Exempel på citat som illustrerar mönstret av svar är: ”Utbildad ordinarie 
personal”, ”Pedagoger som är kunniga och engagerade” och citatet på 
nästa sida:
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»ATT ALLA KOLLEGOR ÄR PÅ PLATS, ATT VI 
HAR HAFT TID ATT TÄNKA IGENOM VAD VI 
VILL GÖRA.«

Kollegor med rätt utbildning är mer framträdande som svar bland förskollärare och 
fritidslärare och mindre framträdande bland gymnasielärare, vilket sannolikt kan hän-
föras till den stora brist på utbildade lärare som finns inom förskola och fritidshem. 

På frågan vad man helst vill förändra i sin arbetssituation i digital dialog 3 min efter-
lyses även bättre möjligheter till kollegialt samarbete. I digital dialog 9 min fördjupas 
frågan om samarbete med kollegor. Möjlighet till gemensam planering i arbetslaget 
hamnar i topp, följt av möjlighet till samarbete kring barn i behov av särskilt stöd. 

I dialogmöte 30 min lyfts samarbete med kollegor fram som saker som engagerar lärare 
mest. Citat som beskriver det är ”Samarbete mellan pedagoger”, ”Samarbete kring barn 
med särskilda behov”. I relation till frågan om vad man behöver för att kunna utvecklas  
i sin yrkesroll ser man behov av mer utrymme för samarbete med kollegor som en  
viktig komponent.

Lärare i ständig utveckling 
Övergripande framträder i medlemsdialogen ett tydligt utvecklingsfokus 
hos lärarna. Man vill vara med och både ta del av och bidra till utveckling  
av skolan, professionen och undervisningen.

I digital dialog 3 min framkommer till exempel tydligt medlemmarnas önskan till 
mer utrymme för kompetensutveckling, mer utrymme för kollegialt lärande samt mer 
utrymme för att ta del av forskning som är relevant för det egna arbetet.

På frågan om det finns någonting man vill engagera sig i framöver så är de två van-
ligaste svaren att man vill engagera sig i forskning och pedagogisk utveckling (40 %) 
respektive utbyte med kollegor utanför arbetsplatsen (40 %). Båda dessa svar anger en 
tydlig utvecklingsorientering i relation till det professionella uppdraget. 

Den starka viljan till engagemang i forsknings- och utvecklingsfrågor kan å ena sidan 
överraska eftersom det inte präglar den allmänna bilden av läraryrket. Å andra sidan är 
lärarnas utvecklingsfokus en logisk konsekvens av en profession som har det utveck-
lande mötet med varje elev som sin drivkraft.
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VAD SKULLE DU VILJA HA MER UTRYMME TILL JÄMFÖRT MED IDAG FÖR  
ATT UTVECKLAS I DIN YRKESROLL?

Mer utrymme för planering  
och utveckling.

Mer utrymme för kompetens-
utveckling.

Mer utrymme för att möta varje 
barn och elev.

Mer utrymme för uppföljning  
och efterarbete.

65%

43%

69%

61%

31%

42%

Mer utrymme för bedömning  
och utvärdering.

Mer utrymme för kollegialt lärande.

Mer utrymme för att ta del av forsk-
ning som är relevant för mitt arbete.

Mer utrymme för Vfu-handledning 
och mentorskap för nya lärare.

Mer utrymme för samarbete  
med kollegor.

Annat, nämligen

43%

14%

48%

5%

I digital dialog 9 min ställs en frisvarsfråga om vilka behov medlemmarna själva  
bedömer att de har när det gäller kompetensutveckling. Kunskaper om barn i behov  
av särskilt stöd toppar tillsammans med IT och digitala verktyg.

I dialogmöte 30 min efterlyses mer utrymme för kompetensutveckling, handledning, 
pedagogiska samtal och kollegialt lärande för att utvecklas och göra ett ännu bättre 
lärarjobb. Några citat kopplat till vad som krävs för att utvecklas i yrket fångar särskilt 
väl det kollegiala erfarenhetsutbytet som beskrivs som en central aspekt av utvecklingen. 
”Kollegialt lärande, lära av varandra, men vi behöver också få input från forskning”, 
Diskussioner i arbetslagen – behöver inte alltid skickas på utbildning”, ”Två lärare i 
klassrummet för att man får respons och kan utvecklas”.

»KOLLEGIALT LÄRANDE BÅDE PÅ SKOLAN 
OCH I OLIKA NÄTVERK.«

Samtidigt framkommer också behov av input med perspektiv utöver det egna kollegiet i 
fritextsvaren.
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Gymnasielärare och fritidslärare betonar behovet av mer kompetensutveckling tydligare 
än andra grupper. Gymnasielärare efterfrågar framförallt kompetensutveckling i det 
egna ämnet och ämnesdidaktik medan fritidslärarna tydligast lyfter behovet av kompe-
tensutveckling i särskilt stöd och mötet med den enskilda eleven. 

Att vara en lärare i ständig utveckling hänger nära samman med flera av de andra 
förutsättningarna, tydligast behovet av tid för planering, uppföljning och reflektion. 
De svar som pekar på detta hittar vi i digital dialog 3 min, och sedan fördjupat i digital 
dialog 9 min, när det handlar om att ta del av forskning och pedagogisk utveckling på 
egen hand, inom ramen för sin tjänst eller att delta i utvecklingsarbete på den egna 
arbetsplatsen och då gärna tillsammans med andra lärare. Detta förutsätter även att få 
möjlighet till samarbete med andra lärare, vilket är en annan viktig förutsättning som 
framträder i medlemsdialogens resultat.

Ett tydligt och närvarande ledarskap 
På frågan vad man helst vill förändra i sin arbetssituation i digital dialog  
3 min efterlyses även ett bättre fungerande ledarskap och en bättre  
fungerande arbetsorganisation.

Även på frågan om vad som är viktigast för att varje elev ska utmanas, utvecklas och lära 
pekar deltagarna i medlemsdialogen på ett gott ledarskap från rektor/förskolechef. 

På fördjupningsfrågan i digital dialog 9 min om vad som kännetecknar en väl fung-
erande arbetsorganisation framträder en önskan om tydlighet och mål för organisation 
och arbete tillsammans med bra och närvarande ledarskap. 

Citat som illustrerar den övergripande bilden är till exempel: 

Ett tydligt och närvarande ledarskap har bäring på flera av de övriga förutsättning-
arna inte minst genom att ledarskapet har en avgörande betydelse för att skapa en 
arbetsorganisation som möjliggör planering, uppföljning, utveckling och samarbete. 
Men påverkan är ömsesidig. När skolledarna svarar på frågan vad som skapar de bästa 
undervisningssituationerna så lyfter de ledarskap i klassrummet och närvarande, kom-
petenta och inspirerande lärare. Det understryker lärare och skolledare som varandras 
förutsättningar och som förenade av ett gemensamt uppdrag.

»TYDLIG CHEF SOM TAR ALLA MED PÅ  
SINA MÅL.«
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Förutsättningar att ge särskilt stöd 
I digital dialog 3 min ”Vad skulle du helst vilja förändra i din arbetssitua-
tion?” hamnar mer resurser till särskilt stöd på tredje plats. Även på  
frågan om vad som är viktigast för att varje elev ska utmanas, utvecklas 
och lära hamnar resurser till särskilt stöd för de som har behov på  
tredje plats.

I digital dialog 9 min svarar medlemmarna att de har stort behov av samarbete kring 
barn och elever i behov av särskilt stöd. Det är även inom detta som var tredje lärare 
anser sig ha störst behov av kompetensutveckling. 

I dialogmöte 30 min svarar deltagarna i medlemsdialogen att en av de saker som  
engagerar mest i arbetet är samarbete kring barn med särskilda behov. 

När det gäller behovet av kompetensutveckling är följande citat en illustration av vilken 
typ av kompetensutveckling kring elever i behov särskilt stöd som efterfrågas:

Förutsättningar för att ge särskilt stöd är ett särskilt framträdande tema hos  
grundskollärare.

En mångfacetterad bild av  
medlemmarnas engagemang 
Forskning och utveckling samt utbyte med kollegor  
utanför arbetsplatsen i topp 

I digital dialog 3 min frågar vi: Finns det något du skulle vilja engagera dig i framöver? 
På egen hand, med andra lärare/skolledare eller tillsammans med Lärarförbundet?

Det visar sig att de mest förekommande svaren på den frågan är att man vill engagera 
sig i forskning och pedagogisk utveckling, möta och utbyta idéer med kollegor utanför 

»FÖRDJUPNING INOM SPECIALPEDAGOGIK,  
LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING OCH NY 
FÖLJA NY FORSK-NING INOM SPECIAL-
PEDAGOGIK.«
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arbetsplatsen, lösa konkreta problem på den egna arbetsplatsen och arbeta för att höja 
lärares löner samt minska lärares arbetsbelastning. Nedan ska vi titta närmare på i vilka 
former medlemmarna anger att de vill uttrycka sitt engagemang.

 
Engagemang – enskilt, med andra lärare och skolledare  
eller inom Lärarförbundet? 

Digital dialog 9 min ställdes fördjupande frågor för att bättre synliggöra vilken engage-
mangsplattform medlemmarna ser som naturlig för olika sakfrågor och teman. 

 
Frågan om på vilket sätt medlemmarna skulle vilja engagera sig framöver  
har ställts inom nio olika områden:

 

Fyra svarsalternativ fanns:
• På egen hand
• Tillsammans med andra lärare/skolledare
• Tillsammans med andra lärare/skolledare inom Lärarförbundet
• Inte alls

Svaren på dessa nio områden skiljer sig åt på ett intressant sätt. Det är tydligt att när det 
handlar om att engagera sig i att lösa konkreta problem på arbetsplatsen, arbetsmiljö-
frågor, forskning och pedagogisk utveckling samt att möta och utbyta idéer med 
kollegor utanför arbetsplatsen så ser man inte i första hand Lärarförbundet som den 
naturliga engagemangsplattformen. Istället ser man att det görs bäst på egen hand eller 
tillsammans med andra lärare/skolledare utanför Lärarförbundet.

När det gäller att lösa konkreta problem på arbetsplatsen anser 75 % av de svarande att de 
vill göra det tillsammans med andra lärare och skolledare. Bara ett fåtal uppfattar

Konkreta  
problem  
på min  

arbetsplats

Arbete med 
att höja  

lärares lön

Arbets-
belastningArbetstid

Arbetsmiljö

Forsk-
ning och 

pedagogisk 
utveckling

Karriär- och 

utvecklings-

möjligheter

Samarbete 
och solida-
ritet med 
världens 

lärare

Möta och utbyta idéer med kol-legor utanför arbetsplatsen
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Lärarförbundet som en plattform för ett sådant engagemang. För forskning och 
pedagogisk utveckling är både alternativen på egen hand och tillsammans med andra 
lärare/skolledare men utanför Lärarförbundets ram större än att göra det tillsammans 
med andra inom Lärarförbundet. Det är särskilt anmärkningsvärt att Lärarförbundet 
idag inte ses som den främsta utgångspunkten för samarbete kring arbetsmiljöfrågor 
och att lösa konkreta problem på arbetsplatsen, eftersom det är tydliga målsättningar 
i Lärarförbundets verksamhetsinriktning och verksamhetsplan och en del av kärnan i 
klassisk facklig organisering.

När det gäller arbetet för att höja lärares löner däremot indikerar 60 % av medlemmarna 
att de ser engagemang tillsammans med Lärarförbundet som naturligt. Kanske beror 
det på Lärarförbundets aktiva mobilisering i lönefrågan, eller på att lönefrågan i vissa 
avseenden är mindre komplex än arbetsmiljöfrågor och att den uppfattas som en tradi-
tionell facklig fråga, lämplig att adressera inom Lärarförbundets ram. 

Betydligt fler vill engagera sig i de omedelbart vardagsnära frågorna men bland dem 
som svarat att de vill engagera sig i samarbete och solidaritet med världens lärare så vill 
man göra det tillsammans inom Lärarförbundet, snarare än på egen hand eller tillsam-
mans med lärare och skolledare utanför Lärarförbundets ram. Med andra ord, för de 
medlemmar som har en vilja till internationellt engagemang ses Lärarförbundet som  
en naturlig plattform.

När det handlar om engagemang i frågor om karriär- och utvecklingsmöjligheter, 
arbetstidsfrågor och arbetet med att minska lärares arbetsbelastning så är det lika stora 
andelar som svarar att man vill göra det tillsammans med andra lärare/skolledare 
respektive tillsammans med Lärarförbundet.

Vad är mest engagerande inom forskning och utvecklingsarbete? 

Av de som svarat att de skulle vilja engagera sig inom forskning och utvecklingsarbete 
så vill de flesta vara involverade i utvecklingsarbete på sin arbetsplats (55 %). Relativt 
många svarar att de skulle vilja vara involverade i utvecklingsarbete inom sin kommun 
(40 %). 

Nästan hälften svarar att de skulle vilja delta i forskningsprojekt på arbetstid och var 
fjärde svarar att de skulle vilja forska på egen hand inom ramen för sin tjänst. Hälften 
svarar att de skulle vilja ta del av forskning inom sitt område. 

Många i medlemsdialogen har tidigare svarat att de skulle vilja engagera sig inom  

forskning och utvecklingsarbete. 
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OM DU SKULLE VILJA ENGAGERA DIG INOM DET OMRÅDET,  
VAD SKULLE DU DÅ VILJA GÖRA?

Jag skulle vilja forska på egen hand 
inom ramen för min tjänst.

Jag skulle vilja delta i forsknings-
projekt på arbetstid.

Jag skulle vilja vara involverad i ut-
vecklingsarbete på min arbetsplats.

Jag skulle vilja vara involverad i 
utvecklingsarbete i min kommun.

23%

46%

55%

40%

48%

11%

Jag skulle vilja ta del av forskning 
inom mitt område.

Jag vill inte engagera mig inom 
forskning och utvecklingsarbete.

Annat, nämligen. 3%

Tid uppfattas som viktigast för att möjliggöra engagemang 

I medlemsdialogen ställer vi också frågan om vad som krävs för att medlemmarna ska 
engagera sig i dessa frågor inom Lärarförbundet? Svaren från medlemmarna är relativt 
samstämmiga. Det som främst krävs för att engagera sig är tid och gärna inom arbets-
tiden. En del svarar också att de saknar ork till ytterligare engagemang och en tro på att 
det skulle göra skillnad.

 
Lön och arbetsmiljö viktigast för Lärarförbundet att  
arbeta med framöver 

På frågan om vad som är viktigast för Lärarförbundet att jobba med framöver hamnar 
”Bättre arbetssituation” och ”Högre lön och bättre villkor” i topp. På tredje plats hamnar 
”Lägre arbetsbelastning”. 

När vi jämför svaren på frågan vad medlemmarna tycker är viktigast att Lärarförbundet 
arbetar med framöver framträder en intressant skillnad mot det egna engagemanget. 
Medlemmarna anger å ena sidan arbetsmiljö som ett framträdande tema för Lärarför-
bundet att arbeta med och å andra sidan att man själv vill engagera sig i arbetsmiljö- 
frågor framöver men då i huvudsak utanför Lärarförbundet. Det är förstås svårt att veta 
vad den skillnaden beror på, men vi kan konstatera att majoriteten av de svarande ser 
arbetsmiljöfrågor både som en huvuduppgift för arbete inom Lärarförbundet och ett 
viktigt tema för det egna engagemanget. Trots det uppfattas inte Lärarförbundet som 
den främsta engagemangsplattformen för det egna engagemanget i arbetsmiljöfrågor. 
Det skulle kunna handla om en bild av påverkan på olika nivåer. Det egna  
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engagemanget tänker man sig troligen främst på arbetsplatsen medan Lärarförbundets 
arbetekanske främst ses i relation till huvudmannen samt lokala och nationella politiker.

I dialogmöte 30 min frågar vi om medlemmar skulle vilja engagera sig framöver med 
stöd av ombud eller tillsammans med andra lärare på arbetsplatsen? Arbetsmiljö hamnar 
klart i topp följt av kollegialt lärande/samarbete, tid och att utveckla verksamheten. Till-
sammans med uppgifterna i digital dialog 9 min om att arbetsmiljön främst adresseras 
utanför Lärarförbundets ram indikerar det att ett viktigt engagemangsområde lokalt 
inte fångas upp tillräckligt av ombuden. Lärarförbundet verkar inte heller uppfattas  
som att vara en del av arbetsplatsens utvecklingsarbete. Även om ombudet deltar så är 
det inte samma sak som att Lärarförbundet ingår i arbetet. Detta väcker frågor  
om Lärarförbundets roll för medlemmar i deras vardag på arbetsplatsen.

Digital dialog 3 min – lärarstudent 
Lärarutbildningen behöver starkare koppling mellan  
teori och praktik 

På frågan om vad man helst skulle vilja förändra i sin lärarutbildning är det två svar 
som sticker ut framför de andra, Starkare koppling mellan teori och praktik och mer 
undervisning om ledarskap och konflikthantering. Över hälften av studenterna har 
angett dessa två svarsalternativ. På tredje plats kommer Mer undervisning i ämnes- 
didaktik (41 %).

Starkare koppling  
mellan teori  
och praktik

mer undervisning  
om ledarskap och  
konflikthantering

Mer undervisning  
i ämnesdidaktik

Intressant att notera är att bara var tredje svarat att man vill ha mer undervisning om 
digitala pedagogiska verktyg, samtidigt som kompetensutveckling inom IT och digitala 
verktyg är det som efterlyses näst mest av de yrkesverksamma lärare som svarat i digital 
dialog 9 min. Kanske illustrerar det en annan vana och erfarenhet av att använda  
digitala verktyg bland de som idag genomgår lärarutbildningen jämfört med den  
yrkesverksamma lärarkåren. 



21

Vad krävs för att varje barn och elev ska utmanas,  
utvecklas och lära? 

Svaren på den frågan liknar i stor utsträckning de svar som yrkesaktiva lärare lämnat. 
Lärarstudenterna anser att möjlighet till planering, utveckling och uppföljning – en lugn 
och trygg miljö – lagom stora barn- och elevgrupper samt resurser till särskilt stöd för de 
som har behov är de fyra viktigaste faktorerna. Även samarbete med kollegor samt lärare 
med rätt utbildning är viktigt. 

På det hela taget är bilden lik den som framkommer hos yrkesverksamma medlemmar  
i Lärarförbundet. 

Lärarstudenternas bild av läraryrket 

När studenterna svarar på frågan vad de helst skulle vilja förändra, utifrån deras bild av
läraryrket, så är det framförallt mindre barn- och elevgrupper, mer tid för planering och
uppföljning och mer resurser till särskilt stöd som man lyfter fram.

Trots att man ännu inte påbörjat sin yrkeskarriär svarar många att mindre administra-
tiva arbetsuppgifter och ett väl fungerande ledarskap är viktigt, dessa svarsalternativ 
kommer på delad fjärdeplats bland lärarstudenterna. Just ett bättre fungerande  
ledarskap kommer tydligt högre på prioriteringslistan hos studenterna än hos de  
yrkesverksamma medlemmarna.

Skolledare – Dialogmöte 90 min  
och digital dialog 3 min 
Skolledarna vill ha mindre administration och mer  
kollegialt lärande 

Om skolledarna kunde förändra någonting i sin arbetssituation så vore det i första hand: 
 
 1   Ha mindre omfattande administrativa arbetsuppgifter 
 2   Bättre möjligheter till kollegialt samarbete, 
 3   Minskad arbetsbelastning 
 4   Mer tid för planering och uppföljning.

Många av teman är gemensamma med medlemskåren som helhet men med en lite 
annan ordningsföljd – där framförallt minskad administrativ arbetsbörda väger tyngre 
samtidigt som förutsättningar att ge särskilt stöd och behovet av lagom stora barn- och 
elevgrupper inte är lika framträdande.
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Forskning och kollegialt lärande viktigast för att utvecklas  
i yrkesrollen 
Skolledarna skiljer ut sig något från övriga stora medlemsgrupper angående vad man 
helst skulle vilja ha mer utrymme för. Det man helst skulle vilja mer utrymme för jäm-
fört med idag för att utvecklas i sin yrkesroll är utrymme för att ta del av forskning som 
är relevant för arbetet (51 %). Man efterlyser även mer utrymme för kollegialt lärande  
(48 %), planering och utveckling (41 %) samt uppföljning och efterarbete (41 %).

Lärare med rätt utbilning viktigast för att varje elev ska utvecklas 

Enligt skolledarna är det viktigaste för att varje barn/elev/student ska utmanas, utveck-
las och lära att man har tillgång till lärare med rätt utbildning (63 %). Ett gott ledarskap 
från rektor/förskolechef (60 %), samarbete mellan kollegor (57 %) och möjlighet till 
planering, utveckling och uppföljning (56 %) är också viktigt anser många skolledare.

63%
tillgång till 

lärare med rätt 
utbildning

60%
gott ledarskap 

från rektor/
förskolechef

57%
samarbete 

mellan kollegor

56%
möjlighet till 

planering, 
utveckling och 

uppföljning

Det finns även här många gemensamma nämnare med de yrkesverksamma lärarna 
samtidigt som gruppstorlekar och mötet med varje barn och elev betonas mindre  
och lärare med rätt utbildning och ett gott ledarskap från skolledarna rankas högre.  
Det kan nog i viss mån vara ett uttryck för mer av ett systemperspektiv på skolan,  
som är inbäddat i skolledarrollen. 
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Engagemanget bland skolledarna störst för forskning  
och utveckling 

Det är i stort sett en fråga skolledarna känner att de vill engagera sig i framöver:  
forskning och pedagogisk utveckling. Över hälften av skolledarna har svarat det  
(57 %), på andra plats kommer att man vill möta och utbyta idéer med kollegor  
utanför sin arbetsplats (38 %).

Närvarande, kompetenta och inspirerande lärare  
viktigast för en god undervisning
Det som skolledarna tycker är viktigast för att undervisningen ska fungera som  
bäst är bra kollegor, ledarskap i klassrummet och en närvarande, kompetent och  
inspirerande lärare. 

För att själva öka inflytandet för professionen ser man betydelsen av att kliva fram  
och lyfta frågor både internt och utåt. Det är i övrigt jämnt mellan förslag som fackligt  
engagemang, påverka politiker/rösta, visa yrkesstolthet och att tydliggöra uppdrag. 

På frågan om vad vi i Lärarförbundet kan göra tillsammans för att öka lärarprofessio-
nens inflytande svarar de flesta att opinionsbilda, påverka politiker och delta i debatten. 
Dessutom menar många att man bör arbeta med medlemmarna och deras frågor samt 
stärka de fackliga ombuden.
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